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 بسم ہللا الرحمن الرحیم

কেন এই বিষয়ে কেখা  
স্বাধীনতা মানুয়ষর এে সহজাত প্রিৃবি। মানুষ চাে স্বাধীন হয়ত, অনয মানুয়ষর দাসত্ব কস েখনও খুবিময়ন গ্রহণ েরয়ত 
পায়রনা। তাই, যুয়ে যুয়ে মানুষ স্বাধীনতা অজজয়নর জনয যুদ্ধ েয়র কেয়ে, েরয়ে এিং ভবিষযয়তও েরয়ি। এেজন িাঙাবে 
বহয়সয়ি কোট কেয়েই মুবিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রায়মর বিষে বনয়ে অয়নে আগ্রহ বেে। শিিি কেয়ে বিবটিয়দর দুইি িেয়রর 
বনযজাতন বনয়েষয়ণর ইবতহাস, বিবটিয়দর সায়ে হাত বমবেয়ে বহনু্দ জবমদারয়দর অতযাচায়রর ইবতহাস, এরপর পাবেস্তানী 
সামবরেিাবহনীর হতযাযয়ের ইবতহাস – এসিই আমায়ে মুবিযুদ্ধ িা স্বাধীনতা সংগ্রায়মর এিং মুবিয়যাদ্ধায়দর িযাপায়র 
আগ্রহী েয়র কতায়ে। কসই আগ্রহ কেয়ে শুরু হে অনুসন্ধান – সবতযোর মুবিযুয়দ্ধর কচতনা বে আর োরাই িা এর ধারে 
ও িাহে।  

ভারয়তর বেেু দাোেয়দর মুয়খ “মুবিযুয়দ্ধর কচতনা” িব্দটা অয়নে শুয়নবে; বেন্তু তায়দর আচার-আচরণ কেয়েই িুয়েবে 
তায়দর োয়ে মুবিযুয়দ্ধর কচতনা এেটা পণয, কযই পণয বিবি হে ইসোয়মর বিয়রাবধতার মাধযয়ম এিং বিবির বিবনময়ে এরা 
বহনু্দয়দর োে কেয়ে পাে নানারেম সুয়যাে সুবিধা। সমস্ত প্রিংসা আল্লাহর বযবন তাাঁর িান্দায়দর পেহারা েয়র োয়েননা। 

বতবন সতয। তাই কয কখাো মন বনয়ে সয়তযর বদয়ে অগ্রসর হে, বতবন তাাঁয়দর পে কদখান। বতবন িয়েনঃ    
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যারা আমার পয়ে সাধনাে আত্মবনয়োে েয়র, আবম অিিযই তায়দরয়ে আমার পয়ে পবরচাবেত েরি। বনশ্চে আল্লাহ 
সৎেমজপরােণয়দর সায়ে আয়েন।1 

তাই আমার অনুসন্ধায়নর ফেস্বরূপ, সবতযোর মুবিযুদ্ধ বে তা আমার োয়ে পবরষ্কার হওো শুরু হয়ে যাে। কপিাজীিয়নর 
শুরুয়ত যয়েষ্ট েযাবরোর সয়চতন এে সহেমজী আমায়ে বজোসা েয়রবেে ভবিষযয়ত আবম কোন পয়ে েযাবরোর েেয়ত চাই, 
আবম তাাঁয়ে িয়েবেোম মুবিয়যাদ্ধা হয়ত চাই। কস কহাঁয়সই উবেয়ে বদয়েবেে আমার েোটা। আেহামদুবেল্লাহ, আল্লাহ আমার 

কসই স্বপ্নপূরণ েয়রয়েন, আজ আবম আমার প্রতযাবিত পয়ে আমার েযাবরোর েেয়ত পারবে। আবম আফোবনস্তায়ন সবতযোর 
মুবিয়যাদ্ধায়দর দয়ে কযাে বদয়ত কপয়রবে; কসই মুবিয়যাদ্ধায়দর দয়ে যারা মানুষয়ে মানুয়ষর দাসত্ব কেয়ে মুি েরার োয়জ 
বনয়িবদত, যারা আল্লাহর শসবনে, কোন মানুষ িা তোেবেত সািজয়ভৌম ক্ষমতার অবধোরী কোন “রায়ের” শসবনে নে। 
আল্লাহর োয়ে দু’আ েবর বতবন কযন আমায়েও এাঁয়দর মত এেজন সবতযোর মুবিয়যাদ্ধা িাবনয়ে কদন। আবমন! 

কতা সবতযোর মুবিযুয়দ্ধ অংি বনয়ত কপয়র, বনয়জর উপর আল্লাহর এই কনোময়তর শুেবরো আদাে েরার জনয প্রেৃত 
মুবিযুয়দ্ধর বিষয়ে সিাইয়ে জানায়নার জনয অয়নে আয়ে কেয়েই কেখার ইচ্ছা বেে। সম্প্রবত “মুবিযুয়দ্ধর কচতনার” দাবিদার 
িতজমান িাংোয়দি সরোর যখন আরাোয়ন মুবিয়যাদ্ধায়দর বিরুয়দ্ধ িাবমজজ কসনািাবহনীর সায়ে বময়ে সামবরে অবভযায়নর 
প্রস্তাি কদে এিং বনয়জয়দর েপটতা, বিমুখীতায়ে পুয়রাপুবর প্রোি েয়র কদে, তখন এই বিষয়ে কেখা আরও জরুরী ময়ন 
েবর। আল্লাহর িাহী দরিায়র প্রােজনা বতবন কযন আমার এই কেখার মাধযয়ম মানুয়ষর সাময়ন সবতযোর মুবিয়যাদ্ধায়দর পবরচে 

আরও সুস্পষ্ট েয়র কদন এিং মুবিযুয়দ্ধর কচতনায়ে, মানুয়ষর েুরিাবনয়ে যারা পণয বহয়সয়ি িযিহার েয়র তায়দর েপটতায়ে 
উনু্মি েয়র কদখান; সায়ে সায়ে েপটয়দর ও তায়দর অন্ধ অনুসারীয়দর মায়ে যারা কহদায়েত পাওোর কযােয তায়দর কহদায়েত 
কদন।   

সবতযোর মুবিযুদ্ধ বে? 
মানুষ সামাবজে জীি। সমায়জ কস এেতািদ্ধ হয়ে িাস েয়র। এজনয তায়ে বনবদজষ্ট অনুিাসন ও আইনোনুয়নর অনুেত হয়ে 
চেয়ত হে। যখন কস এইসি বনেমানুিবতজতা কেয়ে মুি হয়ে সমায়জ চেয়ত চাে, তখন তার এই স্বাধীনতা রূপ কনে 
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কস্বচ্ছাচাবরতাে। আর কয সমায়জ সিাই কস্বচ্ছাচারী হে, কসই সমাজ অচে হয়ত িাধয। োয়জই, আনুেতযহীন স্বাধীনতা 
প্রেৃতপয়ক্ষ কোন স্বাধীনতাই নে, এটা আসয়ে কস্বচ্ছাচাবরতা। প্রশ্ন হে কোন অনুিাসন ও আইনোনুয়নর অনুেত হয়ে 
প্রেৃত স্বাধীনতা পাওো যায়ি?   

যখন এই আইয়নর উৎস হে মানুয়ষর িারা বিেৃত অেিা মানুয়ষর িানায়না কোন ধমজ (এয়ক্ষয়ে ভণ্ড ধমজযাজয়েরা বনয়জয়দর 
িানায়না েো, অনুিাসন আল্লাহর নায়ম চাোে) তখন সাধারণ মানুষ ভণ্ড ধমজযাজেয়দর দায়স পবরণত হে, মানিতা হে 
মানুয়ষর দাসয়ত্ব িন্দী। আিার, যখন এই ভণ্ড ধমজযাজেয়দর কেয়ে িাাঁচয়ত কযয়ে, মানুষ ধমজমুি আইনসভায়ে (এয়ক্ষয়ে ধমজ 
কেয়ে সমাজ ও রােিযিস্থা সমূ্পণজ আোদা েয়র কদওো হে এিং মানুষ বনয়জই আইয়নর উৎস হয়ে সমায়জর সি মানুয়ষর 
জনয বিধান রচনা েয়র) আইয়নর উৎস িাবনয়ে কফয়ে, তখন সাধারণ জনেণ িাসেয়েণীর দায়স পবরণত হে। এমন সমায়জ 
মানুষ কখাোখুবেভায়ি রাে নায়মর এে অবস্তত্বহীন সত্ত্বার আোয়ে িাসেয়েণীর সািজয়ভৌমত্ব কময়ন বনয়ত িাধয হে।    

সমস্ত বিশ্বজেৎ যার বনেয়মর অধীন, কসই রয়ির কদওো স্বাধীন ইচ্ছািবিয়েও তাাঁরই বনেমনীবতর অধীন িাবনয়ে কদওো হে 
স্বভািজাত আচরণ। বেন্তু কসটা না েয়র, মানুষ যখন স্বরবচত িা বিেৃত ধয়মজর নায়ম অেিা আল্লাহর িাসনয়ে সরাসবর 
অস্বীোর েয়র বনয়জই বনয়জর িানায়না আইনোনুন বদয়ে সমাজ পবরচােনা েয়র, তখন অনয মানুয়ষরা এই যাজে ও িাসে 
কেণীর িানায়না নাম ও বিধায়নর দাসত্ব েরয়ত িাধয হে – কহাে কস নাম রায়ের অেিা কোন কদিয়দিীর। এজনয ইউসুফ 
(আ) মুিবরেয়দর ইসোয়মর দাওোত কদওোর সমে িয়েবেয়েন –  
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কতামরা আল্লাহয়ে কেয়ে বনেে েতগুয়ো নায়মর এিাদত ের, কসগুয়ো কতামরা এিং কতামায়দর িাপ-দাদারা সািযস্ত েয়র 
বনয়েয়ে। আল্লাহ এয়দর কোন প্রমাণ অিতীণজ েয়রনবন। আল্লাহ োো োরও বিধান কদিার ক্ষমতা কনই। বতবন আয়দি 

বদয়েয়েন কয, বতবন োো অনয োরও ইিাদত েয়রা না। এটাই সরে পে। বেন্তু অবধোংি কোে তা জায়ন না।2 

যারা বনয়জয়দর অেতার োরয়ণ ধমজবনরয়পক্ষ রােিযিস্থার সায়ে ইসোয়মর কোন সংঘষজ কদখয়ত পাননা, তারা হেত জায়নন 
না - েুরআয়ন আল্লাহ তা’আো িাসনিযিস্থায়ে িীন িা ধমজ বহয়সয়ি উয়ল্লখ েয়রয়েন। আরবি ভাষাে িীন িব্দবটর অেজ শুধু 
বেেু বিশ্বাস এিং প্রোর নাম নে িরং এর মায়ে িাসনিযিস্থাও অন্তভুজি। আরবি ভাষাে, িীন (دين) িব্দবটর অেজ বে তা 
আয়োচনা েরয়ত কযয়ে ইমাম ইিনু তাইবমো (র) িয়েন, 

ال دنته فدان أى أذللته فذل
َ
ن معنى الخضوع والذل ُيق مَّ

َ
ض

َ
ين يت  َوالدِّ

“আর িীন (دين) িব্দবটর মায়ে িিযতা কময়ন কনওো িা অধীন হওোর অেজবটও অন্তভুজি। আরবিয়ত িো হয়ে োয়ে  دنته

    অেজাৎ আবম তায়ে িিীভূত েরোম ফয়ে কস িিযতা স্বীোর েরে”।3 فدان

এজনযই, িাসনিযিস্থায়ে িীন আখযা বদয়ে আল্লাহ িয়েন –   

اُه ِفي 
َ
خ
َ
 أ
َ
ذ
ُ
خ
ْ
 ِلَيأ

َ
ان
َ
ِلِك ِديِن َما ك

َ ْ
 اَل

িাদিাহর িীয়ন (আইয়ন) কস বনয়জর ভাইয়ে েখনও বনয়ত পারত না।4  

োয়জই, ধমজহীন িাসনিযিস্থাগুয়োও আসয়ে এে ধরয়ণর ধমজ িা িীন আর এখায়নও সাধারণ মানুষ িাসনিযিস্থার িিযতা 
স্বীোর েরয়ত িাধয োয়ে। 

                                                           
2 সূরা ইউসুফঃ ৪০ 
3 ইমাম ইিনু তাইবমো (র) সংেবেত “আে-উিূবদেযাহ” এর িীন, ইসোম, ঈমান ও ইহসান অনুয়চ্ছদ 
4 সূরা ইউসুফঃ ৭৬ 
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িতজমান বিয়শ্ব েণতয়ের নায়ম কধাাঁো বদয়ে মানিতায়ে মুি েরার েো িয়ে মানিতায়ে দাস িানায়নার জনয সিস্ত্র আগ্রাসন 
ও বমবিোে প্রচার-কপ্রাপাোন্ডা চেয়ে। এ বিষয়ে এেটু পয়রই স্বল্প পবরসয়র আয়োচনা েরি ইনিাআল্লাহ। কসই আয়োচনার 
আয়ে মুবি িা স্বাধীনতা এিং মুবিযুদ্ধ বে, কসই আয়োচনা পুয়রা েরয়ত চাই।  

মানুয়ষর প্রেৃত মুবি তায়ে কসই সমাজিযিস্থাে বনয়ে যাওোর কভতয়র, কযই সমাজিযিস্থার রীবতনীবত ও অনুিাসন কোন 
মানুয়ষর িানায়না নে, িরং কযই সমাজিযিস্থার রীবতনীবত ও অনুিাসন সমগ্র বিয়শ্বর প্রবতপােে আল্লাহর পক্ষ কেয়ে অিতীণজ 
অেজাৎ কযই সমাজিযিস্থা হে িরীেতবভবিে সমাজিযিস্থা। িরীেতবভবিে সমাজিযিস্থায়তই সি মানুয়ষর জনয রয়েয়ে 
কস্বচ্ছাচাবরতামুি প্রেৃত স্বাধীনতা। এই িাসনিযিস্থাে সয়িজাচ্চ পযজায়ের কনতা কেয়ে শুরু েয়র বনঃস্ব-সহােসম্বেহীন পযজন্ত  
সিাই আল্লাহর ইিাদত েয়র, কেউ কোন মানুয়ষর দাসত্ব েয়রনা। আর এই িরীেয়তর জনযই যারা যুদ্ধ েয়র তারাই হে 

প্রেৃত মুবিয়যাদ্ধা। এরেম মুবিয়যাদ্ধা বেয়েন আমায়দর নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) ও তাাঁর সাহািীরা (রা)। এজনযই তাাঁরা যখন পারয়সযর 
মানুষয়ে বেসরার দাসত্ব কেয়ে মুি েরয়ত কেয়েন, তখন মুিবরে কসনাপবত রুস্তম তাাঁয়দর বজোসা েয়রবেে, কতামরা 
এখায়ন কেন এয়সে? তাাঁয়দর জিাি বেে –  

 ُ ااَّللَّ
َ
ن
َ
َعث
َ
ِ  اْبت

ى ِعَباَدِة اَّللَّ
َ
ِعَباِد ِإل

ْ
اَء ِمْن ِعَباَدِة ال

َ
رَِج َمْن ش

ْ
خ
ُ
ِم  ِلن

َ
ْسَل ِ

ْ
ى َعْدِل اْل

َ
ْدَياِن ِإل

َ ْ
 ، َوِمْن ضيق الدنيا إلى ِسَعِتَها، َوِمْن َجْوِر اْل

আল্লাহ আমায়দর পাবিয়েয়েন বতবন যায়ে চান তায়ে সৃবষ্টর দাসত্ব কেয়ে আল্লাহর (সমস্ত সৃবষ্টর স্রষ্টার) ইিাদয়ত, দুবনোর 
সংেীণজতা কেয়ে এর প্রিস্ততার বদয়ে, িাবতে ধমজগুয়োর অনযাে অবিচার কেয়ে ইসোয়মর নযােপরােণতার বদয়ে মুি 

েরার জনয।  

রুস্তম যখন তাাঁয়দর বজোসা েরে –  

رْ 
َ
ت
َ
ْم أ

ُ
ا ِفي ِديِنك

َ
ن
ْ
ل
َ
 َدخ

ْ
 ِإن

َ
ْيت

َ
َرأ
َ
اأ

َ
ِدن

َ
 َعْن ِبَل

َ
  ِجُعون

যবদ আমরা কতামায়দর িীন (ইসোম) গ্রহণ েবর, তাহয়ে কতামরা বে আমায়দর কদি কেয়ে চয়ে যায়ি? 

তাাঁয়দর জিাি বেে – 

. ْو َحاَجة 
َ
 ِفي ِتَجاَرة  أ

َّ
ْم ِإَّل

ُ
َدك

َ
َرُب ِبَل

ْ
ق
َ
 ن
َ
مَّ َّل

ُ
ِ ث
 ِإي َواَّللَّ

হযাাঁ, অিিযই। আল্লাহর েসম, এরপর িযিসাবেে োজ অেিা কোন প্রয়োজন োো কতামায়দর কদয়ির োয়েই আমরা 

আসিনা।5 

এটাই হে প্রেৃত মুবিয়যাদ্ধায়দর শিবিষ্টয। আরি জাতীেতািাদ অেিা পারয়সযর রাজা বেসরার রাজভাণ্ডার িা ধনসম্পদ েুট 
েরার জনয তাাঁরা পারয়সয অবভযান েয়রনবন। আজও যারা িরীেয়তর জনয েোই েরয়ে, তারাও মানুয়ষর মুবির জনয েোই 
েরয়ে, আল্লাহর সন্তুবষ্টর জনয েোই েরয়ে; দুবনোর কোন ফােদা িা বনজ কদয়ির প্রভাি প্রবতপবির জনয তারা েোই 
েরয়েনা। এর োরণ, তায়দর রি ও আমায়দর রি, সমস্ত সৃবষ্টজেয়তর রি, আল্লাহ, িয়েনঃ 

َك 
ْ
اُر  ِتل   الدَّ

ُ
ِخَرۃ

َٰ ْ
َہا اَّل

ُ
ْجَعل

َ
ِذْيَن  ن

َّ
  ِلل

َ
  َّل

َ
ا ُيِرْيُدْون وًّ

ُ
ْرِض  ِفي ُعل

َ ْ
  اَّل

َ
َساًدا َوَّل
َ
  ف

ُ
َعاِقَبة

ْ
  َوال

َ
ِقْين

َّ
ُمت
ْ
ِلل  

এই পরোে আবম তায়দর জয়নয বনধজাবরত েবর, যারা দুবনোর িুয়ে ঔদ্ধতয প্রোি েরয়ত ও ফাসাদ সৃবষ্ট েরয়ত চাে না। 
আর আল্লাহভীরুয়দর জয়নয শুভ পবরণাম।6 

আর, আমায়দর রাসূয়ের (ملسو هيلع هللا ىلص) বিক্ষাও হে -  

 
 
ة ُه َجاِهِليَّ

ُ
ت
َ
ل
ْ
ِقت
َ
ة  ف ُب ِلَعَصِبيَّ

َ
ض

ْ
ْو َيغ

َ
ة  أ ی َعَصِبيَّ

َ
ة  َيْدُعو ِإل يَّ ِ

 َراَية  ِعمِّ
َ
ْحت

َ
َل ت

َ
ات
َ
    َمْن ق

                                                           
5 ইমাম ইিনু োবসর (র) সংেবেত “আেবিদাো ওোন বনহাো” গ্রয়ের সপ্তম খণ্ড, ১৪তম বহজবর, োয়দবসো অবভযান  
6 সূরা আে-ক্বাসাসঃ৮৩ 
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কয িযবি অন্ধয়ত্বর োণ্ডাতয়ে যুদ্ধ েয়র, অন্ধ জাতীেতািায়দর বদয়ে আহিান েয়র অেিা অন্ধ জাতীেতার জনয কিাধাবিত 
হে, তার মৃতুয জাবহবেোয়তর (অেজাৎ েুফবর অিস্থার) মৃতুয।7   

েণতয়ের নায়ম কধাাঁো বদয়ে মানুষয়ে দাস িানায়নার কেৌিে 
আয়ের পবরয়চ্ছয়দই িো হয়েয়ে, িতজমান যুয়ে সারা দুবনো জুয়ে মানিতায়ে কধাাঁো বদয়ে দাসয়ত্বর িৃঙ্খয়ে আিদ্ধ েরার 
জনয চেয়ে েণতয়ের নায়ম প্রচার প্রপাোণ্ডা। পবশ্চমা িবিগুয়ো তো আধুবনে শিবশ্বে িাসনিযিস্থার কনতারা সাধারণ 
মানুয়ষর মায়ে এই মতিাদ প্রবতষ্ঠা েরয়ত সয়চষ্ট কয, মুবির কচতনাে হে েণতয়ের কচতনা। শিবশ্বে িাসেয়োষ্ঠীর এই 

কধাাঁোয়ে এই পবরয়চ্ছয়দ সুস্পষ্ট েয়র তুয়ে ধরার জনয এখায়ন কয বিষেগুয়োর আয়োচনা জরুরী ময়ন েরবে কসগুয়ো হেঃ 

 ধমজহীন জাতীেতািাদী রাে প্রবতষ্ঠা এিং েণতয়ের উৎপবি 
 েণতয়ের তাবত্ত্বে অসারতা  
 েণতয়ের মাধযয়ম সৃষ্ট নতুন প্রবতমা “রাে” এর দিজন 
 আধুবনে বিয়শ্ব েণতয়ের প্রায়োবেে অিস্থা 

প্রেয়মই িবে এই আয়োচনার পবরসর অয়নে িে, সংবক্ষপ্ত পবরসয়র এর সিবদে আয়োচনা েরা অয়নে েবিন এেবট 
োজ। এরপরও, এখায়ন এই বিষয়ের সায়ে সম্পবেজত প্রাসবিে সিবদে সংয়ক্ষয়প এখায়ন আয়োচনা েরার কচষ্টা েরি; 
আল্লাহ কযন কতৌবফে দান েয়রন। আবমন। 

ধমজহীন জাতীেতািাদী রাে প্রবতষ্ঠা এিং েণতয়ের উৎপবি  
ফরাবস বিপ্লয়ির পয়র কপায়পর পদমযজাদা ও প্রভািপ্রবতপবি এিং কপাপয়দর সমেজনপুষ্ট রাজতে কিষ হয়ে যাে; আল্লাহর 
িাসয়নর নায়ম কপাপ ও বেজজার কধাাঁোও কিষ হয়ে যাে। মানুষ এই িাবতে ধয়মজর দাসত্ব কেয়ে মুি হে িয়ট, বেন্তু সায়ে 
সায়ে তায়দর কভতর কেয়ে সবতযোর আল্লাহর িাসয়নর ধারণাও চয়ে যাে। অনযবদয়ে, ফরাবস বিপ্লয়ির আয়ে মধয ইউয়রাপ 
জুয়ে করামান সাম্রায়জযর (Holy Roman Empire) কদিগুয়ো বেি িের ধয়র এয়ে অয়নযর সায়ে যুদ্ধ েয়র; এই যুয়দ্ধর 
কিয়ষ হওো ওয়েস্টবফবেো চুবিসময়গ্রর (Peace of Westphalia) মাধযয়ম ইউয়রাপীে জাবতগুয়ো বনজ বনজ অঞ্চয়ে 
বিভাবজত হে এিং অঞ্চেবভবিে অন্ধ জাতীেতািায়দর মূে তায়দর মায়ে কোঁয়ে যাে। এই চুবিসময়গ্রর প্রভায়ি পুয়রা 
ইউয়রায়প অঞ্চেবভবিে জাতীেতা এে আবক্বদাহ িা বিশ্বাস বহয়সয়ি প্রবসবদ্ধ পাে; ফেস্বরূপ ইউয়রায়প অঞ্চেবভবিে 
জাতীেতািাদী রায়ের (Nation States) জন্ম হে। এই নতুন রােিযিস্থার বভবি িানায়না হে চারবট উপাদানয়ে – (১) অঞ্চে, 
(২) জনেণ, (৩) িাসনিযিস্থা এিং (৪) সািজয়ভৌমত্ব যা রােয়ে অঞ্চে ও জনেয়ণর উপর সয়িজাচ্চ ক্ষমতা কদে। নতুন এই 
রােিযিস্থার দুইবট উপাদান - কভৌেবেে অঞ্চে এিং জনেণ - কতা আয়ে কেয়ে সংোবেত বেে, বেন্তু িাসনিযিস্থা এিং 
সািজয়ভৌময়ত্বর জােোে শুণযতা শতবর হে। োরণ, ফরাবস বিপ্লয়ির আয়ে এই দুইবট বেে মূেত কপায়পর হায়ত আর খৃষ্টানয়দর 
বিশ্বাস বেে কপায়পর সি বসদ্ধান্ত আল্লাহর বসদ্ধান্ত। বেন্তু ফরাবস বিপ্লয়ির পয়র ইউয়রায়পর মানুয়ষরা আল্লাহর িাসন ও 
সািজয়ভৌমত্বয়েই অস্বীোর েয়র িয়স। এই শুণযতা পূরয়ণর জয়নয এমন দিজন ও মতিায়দর দরোর বেে যা, নাউযুবিল্লাহ, 
আল্লাহর মত বনভুজে সত্ত্বার প্রবতিব্দ হে এিং সায়ে সায়ে মানিতার মুবির অনুভূবতও কদওো যাে। এই শুণযতা পূরণ েয়র 
দািজবনে জন েে (John Locke) এিং জান-জযাে রুয়িা (Jean-Jacques Rousseau)। জন েয়ের তুেনাে রুয়িার 
কদওো েণতয়ের দিজন ফরাবস বিপ্লয়ি অয়নে কিবি প্রভাি রায়খ। এই দািজবনেয়দর ময়ত মানুয়ষর বিচারিুবদ্ধ রাজননবতে 
এিং সামাবজে সি সমসযার সমাধান েরয়ত পায়র; আল্লাহ যবদ কেয়েও োয়েন, নাউজুবিল্লাহ, তিুও এসি সমসযার 
সমাধায়নর জনয তাাঁর কোন প্রয়োজন কনই, মানুষ বনয়জই এসয়ির ক্ষমতা রায়খ। এসি দািজবনেয়দর আয়েও খৃষ্টপূিজ ৩০০ 
িতাব্দীর বদয়ে গ্রীে দািজবনে কপ্লয়টা ও অযাবরয়স্টটে এরেম েো িয়েবেে। বেন্তু পরিতজীোয়ে করামান রাজারা খৃষ্ট ধমজ 
গ্রহণ েরাে, রােীে িবির মাধযয়ম কসন্ট অোবস্টন (Saint Augustine) এই নাবস্তেয মতিাদয়ে বনমূজে েয়রবেয়েন। বেন্তু 
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কপাপ-রাজতে-ভূস্বামীয়দর সমবিত অতযাচারী “এয়স্টট প্রো” এর বিরুয়দ্ধ প্রবতবিো এিং ওয়েস্টবফবেো চুবিসময়গ্রর ফয়ে 
সৃষ্ট অন্ধ আঞ্চবেে জাতীেতািাদ বময়ে এিার এই মতিাদ পুয়রা িবি বনয়ে ইউয়রায়পর উপর কচয়প িয়স।      

বফয়র আবস ফরাবস বিপ্লয়ির দািজবনেয়দর আয়োচনাে যারা ময়ন েরত মানুষ বনয়জই সি সমসযার বনভুজে সমাধান েরার 
ক্ষমতা রায়খ। িোই িাহুেয, তায়দর ময়তও কতা সমায়জর প্রয়তযে মানুষ কতা এই ক্ষমতা রায়খনা; কতা িাসে কেণী অনয 
মানুষয়দর বেভায়ি কধাাঁো বদয়ে বনয়জয়দর দাস িানাে? কসটা কিাোর জনয এখায়ন েণতয়ের পেপ্রদিজে রুয়িার দিজন 
সম্পয়েজ এয়েিায়র সংয়ক্ষয়প আয়োচনা জরুরী ময়ন েরবে। 

েণতয়ের তাবত্ত্বে অসারতা 
েণতয়ের পেপ্রদিজে, রুয়িা, তার বিখযাত িই ‘Social Contract’ এ েণতাবেে রােিযিস্থার পুয়রাপুবর এে পবরেল্পনা 
উপস্থাপন েয়র। রুয়িার ময়ত মানুষ এে পবরপূণজ স্বাধীন এিং স্ববনভজর সত্ত্বা বহয়সয়ি জন্ম কনে, বেন্তু পাবরপাবশ্বজেতা তায়ে 

িবন্দয়ত্ব আিদ্ধ েয়র কফয়ে। রুয়িা Will of All অেজাৎ সািজজনীন আোঙ্ক্ষা নায়ম এেবট পবরভাষা িযিহার েয়র। স্বাধীনতা, 
স্ববনভজরতা, সমাবধোর বনয়ে োো এিং জীিয়ন সুখী হওোর জনয উন্নবত েরা এসি আোঙ্ক্ষা হে সািজজনীন আোঙ্ক্ষা। 
এই সািজজনীন আোঙ্ক্ষা োোও প্রয়তযে মানুয়ষর িযবিেত আোঙ্ক্ষা োয়ে, যায়ে রুয়িা General Will অেজাৎ সাধারণ 
আোঙ্ক্ষা িয়ে অবভবহত েয়র। সািজজনীন আোঙ্ক্ষা এিং সাধারণ আোঙ্ক্ষার মায়ে ভারসাময রক্ষার জনয রুয়িা িযাপে 
পবরেল্পনা উপস্থাপন েয়র, যায়ে আজয়ের বদয়ন “আধুবনে েণতে” িো হয়ে োয়ে।  

রুয়িার দিজন কমাতায়িে মানুষ কোন এে সমে সুন্দর প্রােৃবতে জীিনযাপন েরত, যখন মানি িসবত অয়নে েম বেে 
এিং তার সািজজনীন আোঙ্ক্ষা পূরণ হত। ধীয়র ধীয়র মানি িসবত পৃবেিীয়ত েবেয়ে পয়ে, মানুয়ষর মায়ে মাবেোনা ও 
অনযানয সমসযা শুরু হে; যার ফেস্বরূপ সমায়জ এমন এে িাসনিযিস্থার প্রয়োজন কদখা কদে যা মানুয়ষর মায়ে স্বাধীনতা 
এিং সমতা িজাে রায়খ। আিার সমাজয়ে বটবেয়ে রাখার জনয এই িাসনিযিস্থায়ে এমন ক্ষমতা কদওো প্রয়োজন যার 
বিচার বসদ্ধান্ত সি মানুষ কময়ন কনে। রুয়িার ময়ত মানুয়ষর এমন সয়িজাচ্চ বিচারয়ের দরোর বেে কয সি মানুয়ষর বনরাপিা, 
েেযাণ, সমতা, উন্নবত এিং স্বাধীনতার মত কমৌবেে অবধোরগুয়ো সংরক্ষণ েয়র। এসি মূেনীবত অনুযােী সামাবজে জীিন 
পবরচােনা েরা সি মানুয়ষর আোঙ্ক্ষা হয়ে যাে, যায়ে রুয়িা অবভবহত েয়র ‘সািজজনীন আোঙ্ক্ষা’ িা ‘প্রেৃত আোঙ্ক্ষা’ 
(Real Will) নায়ম। এরপর এই আোঙ্ক্ষা প্রোি েরার জনয এটাই দরোর বেে কয মানুষয়দর মধয কেয়ে প্রয়তযে িযবি 

বনয়জর িযবিেত আোঙ্ক্ষায়ে এই মূে ‘সািজজনীন আোঙ্ক্ষা’ এর অনুসারী িানাে। এই িযবিেত আোঙ্ক্ষাগুয়োর সমবষ্টয়ে 
রুয়িা অবভবহত েয়র ‘সাধারণ আোঙ্ক্ষা’ (General Will) নায়ম। সহজ ভাষাে িেয়ে সাধারণ আোঙ্ক্ষায়ে সািজজনীন 

আোঙ্ক্ষার অনুসারী েরা জরুরী বেে। এ প্রয়োজন পূরয়ণর জনয মানুষ সবতযোর বনিজাচয়নর মাধযয়ম বনয়জয়দর প্রবতবনবধ 
বিে েয়র। এই বনিজাচয়নর মাধযয়ম ‘সাধারণ আোঙ্ক্ষা’ জনসাধারণ কেয়ে এসি জনপ্রবতবনবধয়দর মায়ে হস্তান্তবরত হয়ে 
যাে। এসি জনপ্রবতবনবধরা এে সভা েিন েয়র যায়ে সংসদ (Parliament) িো হে। সংসদ এমন আইন প্রণেন েয়র 
যা ‘সািজজনীন আোঙ্ক্ষা’ অনুযােী হে। সহজ ভাষাে ‘সািজজনীন আোঙ্ক্ষা’ এর িবহঃপ্রোি সংবিধায়নর মাধযয়ম হে এিং 
‘সাধারণ আোঙ্ক্ষা’ এর িবহঃপ্রোি হে সংসয়দর মাধযয়ম। এরপর যখন সংসদ আইন প্রণেন েয়র, তখন ‘সাধারণ 

আোঙ্ক্ষা’ ‘সািজজনীন আোঙ্ক্ষা’ এর সাময়ন বনয়জয়ে েুাঁবেয়ে কদে। 

‘সাধারণ আোঙ্ক্ষা’ যখন ‘সািজজনীন আোঙ্ক্ষা’ এর অনুসারী হয়ে এে হয়ে যাে, তখন সমাজিযিস্থা অেজাৎ রাে সয়িজাচ্চ 
িাসনক্ষমতা কপয়ে যাে, এমন ক্ষমতা যা সি মানুয়ষরা বময়ে বনিজাচন েয়র কময়ন বনয়েবেে। সয়িজাচ্চ ক্ষমতা প্রবতবষ্ঠত হওোর 
পর জনসাধারয়ণর জনয আইয়নর অনুসরণ এজনয আিিযে হয়ে যাে কয তারা বনয়জরাই এই িাসনিযিস্থা েিন েয়রবেে 
এিং এটা কময়ন বনয়েবেে। এভায়ি মানুয়ষর জনয শতবর আইয়নর অনুসরয়ণর মাধযয়ম আসয়ে বনয়জরই আনুেতয েরা হে 
এিং আইন না মানয়ে আসয়ে বনয়জরই অিাধযতা হে। সহজ ভাষাে, মানুষ এভায়ি অনয বেেুর দাস হেনা িরং উয়টা এর 
মাধযয়ম কস প্রেৃত স্বাধীনতা পাে! এমন সয়িজাচ্চ বিচারিযিস্থায়ে কময়ন কনওোই মানুষয়ে উন্নবত, স্বাধীনতা, স্বােত্বিাসন এিং 
সমতার বনশ্চেতা কদে। এটাই ঐ ফমুজো, যার মাধযয়ম জনপ্রবতবনবধর কচহারা ধারণ েয়র মানুষয়ে কধাাঁো বদয়ে বনয়জয়দর 
দাস িাবনয়ে রাখা যাে।  
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রুয়িার এই দিজয়ন এমন এে আদিজ সমায়জর উয়ল্লখ আয়ে, কয সমায়জ সামাবজে িন্ধন পুয়রাপুবর অটুট, সমায়জ সিার 
আোঙ্ক্ষা এেই যার ফয়ে সাধারণ আোঙ্ক্ষা হে বিশুদ্ধ, জনপ্রবতবনবধ বনিজাবচত হে সিজসম্মবতিয়ম ফয়ে কোন বিয়রাধ ও 
অসিবত োয়েনা।8 এমন আদিজ সমাজ অজজন েরার জনয মানুয়ষর সাময়ন িাস্তি উদাহরণ হওো জরুরী। বেন্তু ঐবতহাবসে, 
বচন্তাবিদ এিং কভৌেবেেরা অয়নে অনুসন্ধান েয়রও এমন কোন আদিজ সমায়জর অবস্তত্ব খুাঁয়জ পানবন। ফয়ে মানুয়ষর 
স্বাধীনতার এই রূপয়রখা পুয়রাপুবর েল্পনা ও স্বয়প্নর জেয়তই কেয়ে যাে।  

‘রাে’ নায়মর প্রবতমার দিজন 
আধুবনে রায়ের আয়োচনাে আয়েই িো হয়েয়ে আধুবনে রায়ের দুইবট উপাদান - িাসনিযিস্থা ও সািজয়ভৌমত্ব – এর জােোে 
বেে শুণযতা; োরণ, এই দুইবট আয়ে অবপজত বেে আল্লাহর উপয়র; চূোন্ত বিচার ও সািজয়ভৌমত্ব বেে আল্লাহর হায়ত। বেন্তু 
নতুন এই রােিযিস্থাে, এই দুইবট উপাদান রায়ের উপর অপজণ েরা হে। কযয়হতু িাসনক্ষমতা জীবিত সত্ত্বার শিবিষ্টয, এজনয 
রােয়ে িাসনিযিস্থা ও সািজয়ভৌমত্ব অপজণ েরার জনয রােয়ে ‘আইবন িযবি’ (Juridical Person) বহয়সয়ি আখযা কদওো 
হে। অনযানয মুিবরেরা কতা জীবিত সত্ত্বা অেিা মূবতজর পূজা েয়র; বেন্তু এই নতুন মুিবরেরা মানুয়ষর মবস্তষ্ক প্রসূত, োল্পবনে 
রাে নায়মর সত্ত্বার উপর িাসনিযিস্থা ও সািজয়ভৌমত্ব অপজণ েয়র এরই পূজা েরা শুরু েয়র কদে এিং রােয়ে আল্লাহর 
স্থায়নই িবসয়ে কদে। এমন রােয়ে রুয়িা, কহয়েে এিং অনযানয পবশ্চমা বচন্তাবিয়দরা আল্লাহ মত ‘ভুেত্রুবট মুি’ সত্ত্বা বহয়সয়ি 
কঘাষণা কদে। সহজ ভাষাে িেয়ে, নতুন এই সমাজিযিস্থাে, রাে মানুয়ষর মতই িযবি বেন্তু তার স্থান সিার উপয়র এিং 
কস সিরেম ভুেত্রুবট মুি; কয এই রায়ের প্রবত অনুেত হয়ি কস হয়ি সুনােবরে (দাস) এিং কয রায়ের সািজয়ভৌমত্ব ও 
সয়িজাচ্চ িাসনক্ষমতা মানয়িনা কস হয়ি রােয়রায়হর অপরায়ধ অপরাধী, তার েবিনতম িাবস্তর িযিস্থা েরা হয়ি! পািেয়দর 
োয়ে প্রশ্ন রইে – তাহয়ে আধুবনে রায়ের এেজন সুনােবরে রাে নায়মর সত্ত্বার োয়ে চূোন্ত ক্ষমতা বদয়ে বেভায়ি স্বাধীনতা 
কপে? ভণ্ড ধমজযাজে যারা বনয়জয়দর েো আল্লাহর েো িয়ে চাবেয়ে কদে আর রায়ের িাসেয়োষ্ঠী যারা বনয়জয়দর বসদ্ধান্ত 
রায়ের বসদ্ধান্ত িয়ে চাোে, এই দুই দয়ের মায়ে েতটুেু পােজেয োেে? আল্লাহর কদওো সমাধানয়ে েুাঁয়ে কফয়ে বদয়ে, 
মানিতায়ে স্বাধীনতা কদওোর জনয কচষ্টারত এসি দািজবনেয়দর অিস্থা েুরআন এভায়ি তুয়ে ধরয়ে – 
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9।আল্লাহর স্মরণ ভূবেয়ে বদয়েয়ে কস তায়দরয়েফয়ে , িেতান তায়দরয়ে িিীভূত েয়র বনয়েয়ে 

আধুবনে বিয়শ্ব েণতয়ের প্রায়োবেে অিস্থা 
িতজমান সময়ে এটা উয়ল্লখই েরা হে এিং এটা সিাই মানয়ত িাধয কয, েণতে হে সংখযােবরয়ষ্ঠর িাসন। েোটা অনযভায়ি 
িেয়ে সংখযােবঘষ্ঠরা েণতাবেে িযিস্থাে সংখযােবরয়ষ্ঠর দাস। সম্মাবনত পািেিৃন্দ, এখন আপনায়দর সাময়ন কয সতযটা তুয়ে 
ধরয়ত চাই কসটা হে েণতে সংখযােবরয়ষ্ঠর িাসনও নে, এটা আসয়ে শিবশ্বে িাসনিযিস্থার িাোইেৃত িযবিয়দর িাসন 
কযখায়ন এই িাোইেৃত িযবিয়দর ‘সংখযােবরয়ষ্ঠর জনপ্রবতবনবধ’ বহয়সয়ি কদখান হে।   

ফরাবস বিপ্লি কেয়ে প্রেম বিশ্বযুদ্ধ পযজন্ত সমেটায়ত ইউয়রায়পর কদিগুয়ো হতযাযে ও েুণ্ঠয়নর পর েুণ্ঠয়নর মাধযয়ম সারা 
দুবনোয়ত তায়দর ঔপবনয়িবিে িাসন োয়েম রায়খ। এই সময়ে উপবনয়িিগুয়োয়ত তারা বনয়জয়দর িানায়না বিক্ষা ও 
িাসনিযিস্থায়ে প্রবতষ্ঠা েয়র; সায়ে সায়ে স্থানীে বিক্ষা ও িাসনিযিস্থায়ে বিেে কেয়ে উপয়ে কদে। প্রেম বিশ্বযুয়দ্ধ উসমানী 
বখোফতয়ে ধ্বংস েরার মাধযয়ম পৃবেিী কেয়ে ধমজবভবিে িাসনিযিস্থায়ে কিষ েয়র কদওো হে এিং সারা বিয়শ্ব ইউয়রায়পর 
মূেযয়িাধ প্রবতবষ্ঠত হে।  

বিতীে বিশ্বযুয়দ্ধর পর জাবতসংঘ ও এর বনরাপিা পবরষয়দর মাধযয়ম পাাঁচ পরািবি পৃবেিীয়ে িাসন শুরু েয়র। পরািবিগুয়ো 
তায়দর অনুেত কদিগুয়োয়ে দুইবট িবি বদয়ে িাসন েয়র – পারমাণবিে অস্ত্রসহ তায়দর অবতোে সামবরে িবি এিং 
মানুয়ষর মেয়জ বনয়জয়দর কেষ্ঠত্বয়ে িবসয়ে কদওোর জনয প্রতারণাপূণজ বমবিো। এই প্রতারণাপূণজ বমবিোগুয়োই এই 

                                                           
8 The Social Contract, Book IV, paragraph 4 
9 সূরা আে মুজাবদোহঃ ১৯ 
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পরািবিয়দর পেয়ন্দর পােয়দরয়ে জনেয়ণর সাময়ন নােে িানাে; এয়দর জনয প্রচারণা চাোে এিং কভায়টর সমে এয়দরয়ে 
সাময়ন বনয়ে আয়স। অনয কোন মানুষ যতই প্রবতভাধর কহাে না কেন, পরািবিয়দর সমেজন না কপয়ে কস জনসাধারয়ণর 
সাময়ন কভায়টর জনয দাাঁোয়তই পায়রনা। এরই ফেস্বরূপ আমরা কদখয়ত পাই, অবনচ্ছা সয়ত্ত্বও, েণতয়ের নায়ম মানুষয়ে 
হাবসনা অেিা খায়েদার মায়েই বনয়জয়দর পেন্দয়ে সীমািদ্ধ রাখয়ত হে। ধনেুয়ির কিাোন্ড ট্রাম্প বনয়জর অেজ ও িযিসার 
কজায়র আয়মবরোর কপ্রবসয়িন্ট হয়ে যাে; সারা দুবনোে েণতয়ের বিয়িতা আয়মবরোর জনেণও রাস্তাে কনয়ম কলাোন বদয়ত 
োয়ে “Not my president” অেজাৎ “কস আমার কপ্রবসয়িন্ট নে”। 

আিার, যবদ েখনও কভায়টর মাধযয়ম শিবশ্বে িাসনিযিস্থার োয়ে অপেন্দীে কোন পাে কোন কদয়ির ক্ষমতাে চয়ে আয়স, 
তখন অেজননবতে অিয়রাধ, বিয়ক্ষাভ-সমায়িয়ির নাটে, সামবরে অভুযত্থান িা আগ্রাসন এরেম সম্ভি সি পো িযিহার েয়র 
তায়ে সরায়নায়ে তারা অনযাে বেেু ময়ন েয়রনা। এর প্রেৃষ্ট বেেু উদাহরণ হেঃ বমসয়র মুরবস সরোয়রর পতন, হামাস 

েতৃজে ফাতাহর োয়ে োযার ক্ষমতা সমপজণ অেিা ১৯৯২ সায়ে আেয়জবরোে সামবরে অভুযত্থান। অপেন্দীে এই িযবিয়ে 

ক্ষমতা কেয়ে অপসারয়ণর পর, নতুন পুতুে সরোর ক্ষমতাে আসয়ে পরািবি ও পরািবির অনয কদয়ির কোোমরা এই 
নতুন কোোময়ে সি রেম সহয়যাবেতা বদয়ে বটবেয়ে রায়খ। এভায়ি সংখযােবরয়ষ্ঠর পেয়ন্দর মাধযয়ম নে িরং সংখযােবরয়ষ্ঠর 
পেন্দয়ে কধাাঁো বদয়ে অেিা িেপ্রয়োে েয়র জনপ্রবতবনবধ িানায়না হে।                

মুবিযুয়দ্ধর েপট কচতনার দাবিদারয়দর বিমুখীতা 
সম্মাবনত পািেিৃন্দ, এখায়ন আপনায়দর সাময়ন কযটা তুয়ে ধরয়ত চাই, কসটা হে - তোেবেত মুবিযুয়দ্ধর কচতনার ধারে 
ও িাহেয়দর স্ববিয়রাধী অিস্থানগুয়ো এিং এটাও কদখাি তারা বনয়জরাই বনয়জয়দর দাবিয়ত েতটা বমেযািাদী। আসয়ে সারা 
দুবনোয়তই এই কেণীর মানুষগুয়ো – কহাে কস িাঙাবে, ভারতীে, িাবমজজ, রাবিোন অেিা আয়মবরোন – এেই রেম। 
িেতান এয়দর কমাহ আবিষ্ট েয়র করয়খয়ে এিং তায়দরয়ে তায়দর জুেম, তায়দর স্ববিয়রাধী অিস্থানগুয়ো সুন্দর েয়র 
কদখায়চ্ছ। এরা এয়ে অনযয়ে োরুেবচত নায়ম কিয়ে ভুবেয়ে রাখয়ে। যার ফয়ে আমরা বদয়নর আয়োর মত সুস্পষ্টভায়ি 
কদখয়ত পাবচ্ছ – মুবিযুয়দ্ধর কচতনার কঘার বিয়রাধীরা বনয়জয়দর িেয়ে মুবিযুয়দ্ধর কচতনার ধারে ও িাহে, প্রাচীন বগ্রে 
কদিীর মূবতজ সুবপ্রময়োয়টজ স্থাপন েরায়ে িো হয়চ্ছ আধুবনেতা, িাংোয়দয়ির িাইনীয়ে িো হয়চ্ছ েণতয়ের মানসেনযা, 
আফোবনস্তায়ন েণহতযার পয়রও িাবন্তয়ত কনায়িে বিজেী হে কসাবভয়েত কপ্রবসয়িন্ট, আরাোয়ন েণহতযা েরার পরও িাবন্তয়ত 
কনায়িে বিজেীর কনায়িে বফবরয়ে কনওো হেনা, সারা দুবনোে সিয়চয়ে কিবি করান বমসাইয়ের িষজণ ও ক্ষমতার পুয়রাটা 
সমে যুয়দ্ধর পরও িাবন্তয়ত কনায়িে বিজেী আয়মবরোন কপ্রবসয়িন্ট হে “িাবন্তোমী”। েুরআন আল্লাহর িাণী, আর আল্লাহর 
কচয়ে সতযিাদী আর কে হয়ত পায়র? এয়দর েো েুরআন িেয়ে এভায়ি – 
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এমবনভায়ি আবম প্রয়তযে নিীর জয়নয িত্রু েয়রবে িেতান, মানি ও বজনয়ে। তারা কধাাঁো কদোর জয়নয এয়ে অপরয়ে 
োরুোযজখবচত েোিাতজা বদয়ে কপ্ররণা কদে।10 

ভারত ও এর কোোময়দর িতজমান অিস্থা 
মুবিযুয়দ্ধর কচতনার এই ধারয়েরা অয়নয়েই তায়দর েোই িয়ে “ভারয়তর ঋণ আমরা এখনও কিাধ েরয়ত পাবরবন”, 
“ভারত আমায়দর কয উপোর েয়রয়ে তা অতুেনীে”, “ইবন্দরা োন্ধী োখ োখ িাঙাবে উিাস্তুয়দর জনয কয পদয়ক্ষপ 
বনয়েবেয়েন তার জনয িাঙাবেয়দর তার প্রবত েৃতে োো উবচত”। কতা তায়দর এই মুবিদাতা বিেত পঞ্চাি িেয়র 

িাংোয়দয়ির নদনদীগুয়োয়ত কেন পাবনর নযাযয বহসাি বদয়চ্ছনা অেিা কেন সীমায়ন্ত বনরস্ত্র িাংোয়দবিয়দর বনবিজচায়র হতযা 
েরা িন্ধ েরেনা? সির িের পার হয়ে যাওোর পরও কেন োশ্মীয়র কোন েণয়ভায়টর আয়োজন েরেনা? েত পয়নর 
িেয়র কেন এেবট িায়রর জনযও িাবমজজ সরোয়রর করাবহিা বনধয়নর কোন কমৌবখে প্রবতিাদও েরেনা? িাঙাবেয়দর মত 
করাবহিা উিাস্তুয়দর োোর কোন জােো কেন বদেনা? িরং জীিন িাাঁচায়নার জনয কযসি করাবহিা িামজা কেয়ে ভারয়ত আেে 
                                                           
10 সূরা আন’আমঃ ১১২ 
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বনয়ত কেয়ে, ভারয়তর সুবপ্রম কোটজ তায়দরয়ে ভারয়তর বনরাপিার জনয হুমবে িয়ে রাে বদয়েয়ে, তায়দর িামজাে কফরত 
পািায়নার আইবন প্রবিো চাোয়চ্ছ। এসি কদয়খ বে এটা পবরষ্কারভায়ি কিাো যােনা কয, বচরিত্রু পাবেস্তানয়ে কভয়ঙ 

িাংোয়দিয়ে বনয়জয়দর দাস িানায়নার পবরেল্পনা কেয়েই ভারত ১৯৭১ সায়ে িাঙাবেয়দর আেে ও মুবিযুয়দ্ধ সাহাযয 
েয়রবেে; িাংোয়দয়ির মানুষয়ে পাবেস্তানী কসনািাবহনীর অতযাচার বনযজাতন কেয়ে মুি েরা এর আসে কোন এয়জন্ডা 
বেেনা?  

ভারয়তর িাঙাবে কোোময়দর অিস্থা কদখুন! তারা সি সমে ভারয়তর জেোয়ন িযস্ত; ইসোম বিয়িয়ষর কচতনায়ে তারা নাম 
বদয়েয়ে মুবিযুয়দ্ধর কচতনা; যার ফয়ে কময়েরা কিারো পয়র বিশ্ববিদযােয়ে আসয়ে তায়দর োয়ে ময়ন হে এটা মুবিযুয়দ্ধর 
কচতনা বিয়রাধী েমজোণ্ড। সবতযোর মুবিযুয়দ্ধর কচতনা যবদ োেত তাহয়ে তারা োশ্মীয়র ভারয়তর রিক্ষেী জুেম অেিা 
ভারয়তর বসবেম দখে বনয়ে প্রবতিাদ েরত; সবতযোর মানিতা যবদ োেত, তাহয়ে ভারয়ত েরু জিাই কতা দূয়রর েো 
েরু কেনায়িচার জনয মুসেমানয়দর বপবটয়ে মারার প্রবতিাদ েরত; বেন্তু এসি বিষয়ে এরা এয়েিায়র বনশু্চপ। তারা যবদ 
বেেু িয়েও োয়ে উয়টা োশ্মীয়রর িযাপায়র ভারয়তর সাফাই োয়ি; তায়দর েেম কেয়ে কেখা কির হয়ি – “োবশ্ময়রর 
আোয়ি কমৌেিায়দর োেয়মঘ”, “দবক্ষণ এবিোে কমৌেিাদ”।  

এরই ধারািাবহেতাে যখন আরাোয়ন এত অতযাচার, বনযজাতন, হতযা-ধষজয়ণর পরও সারা বিশ্ব বনরি দিজে হয়ে োেে, 
এরপর করাবহিারা বনয়জয়দর িাাঁচায়নার জনয িাঙাবে মুবিয়যাদ্ধায়দর মত ২০১৬ সাে কেয়ে সিস্ত্র প্রবতয়রাধ শুরু েরে, তখন 
এই কোোম ও পুতুয়ের দে বে েরে? তারা আরাোন সমসযার “স্থােী সমাধান” এর জনয কোোে এই করাবহিা 
মুবিয়যাদ্ধায়দর সাহাযয েরয়ি িা েমপয়ক্ষ তায়দর দাবিগুয়োর পয়ক্ষ েো িেয়ি, তা নে, উটা িাবমজজ কসনািাবহনীর সায়ে 
বময়ে করাবহিা মুবিয়যাদ্ধায়দর বিরুয়দ্ধ কযৌে অবভযায়নর প্রস্তাি বদয়চ্ছ। িামজা সরোর এই প্রস্তায়ি েণজপাত না েরাে তারা 
উবিগ্ন। তারা আিাে আয়ে িামজা সরোয়রর “সুমবত” হয়ি, তারা তায়দর এই প্রস্তাি কময়ন বনয়ি। এই হে েপটতাে পবরপূণজ 
মুবিযুয়দ্ধর কচতনাে বিশ্বাসীয়দর অিস্থা। তারা যবদ তায়দর সংো অনুযােী মুবিযুয়দ্ধর কচতনাে অেপট হত, তাহয়ে েমপয়ক্ষ 
আরাোবন এই মুবিয়যাদ্ধায়দর নযাযয দাবিগুয়ো কময়ন কনওোর জনয িামজা সরোরয়ে চাপ বদত এিং িেয়ত পারত িামজা 
সরোয়রর “সুমবত” হয়ে তারা এই দাবিগুয়ো কময়ন বনয়ি। বেন্তু তারা এটা না েয়র িরং েরে সমূ্পণজ বিপরীত আচরণ। 
এমনবে এসি করাবহিা উিাস্তুয়দর এরা িরণােজী বহয়সয়ি কময়ন বনয়তও রাবজ নে; এসি উিাস্তুয়দর এরা নাম বদয়েয়ে 
“িেপূিজে িাস্তুচুযত বমোনমায়রর নােবরে”। এয়দর স্ববিয়রাধী আচরণয়ে তুয়ে ধরার জনয ১৯৭১ সায়ের স্বাধীনতা-পূিজ 
িাংোয়দি তো তৎোেীন পূিজ পাবেস্তান এিং িতজমান আরাোয়নর এে তুেনামূেে বচে তুয়ে ধরার কচষ্টা েরবে।            

১৯৭১ সায়ের িাংোয়দি এিং িতজমান আরাোয়নর এে তুেনামূেে আয়োচনা 
১৯৪৭ সায়ে পাবেস্তান প্রবতষ্ঠা হে কভৌেবেেভায়ি বিবচ্ছন্ন পূিজ পাবেস্তান (িতজমান িাংোয়দি) ও পবশ্চম পাবেস্তান বনয়ে। 
দীঘজ ২৪ িের ধয়র িাঙাবেয়দর উপর চয়ে কসনািাবহনী বনেবেত পাবেস্তান িাসেয়োষ্ঠীর শিষমযমূেে িাসন। ১৯৭১ সায়ের 
১৬ই বিয়সম্বর িাংোয়দি পাবেস্তান কেয়ে আোদা হয়ে স্বাধীন রাে বহয়সয়ি প্রবতবষ্ঠত হে। ২৬ কি মাচজ কেয়ে শুরু হয়ে 
১৬ই বিয়সম্বর পযজন্ত প্রাে নে মাস চয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধ। যুয়দ্ধর শুরু হে ২৫কি মাচজ রায়তর ভোনে েণহতযা বদয়ে। পুয়রা 
নে মাস ধয়র চয়ে েণহতযা, ধষজণ, েুণ্ঠন। েণহতযা কেয়ে িাাঁচয়ত প্রাে ১ কোবট িাঙাবে উিাস্তু হয়ে চয়ে যাে ভারয়ত। ভারত 
বনয়জয়দর স্বােজবসবদ্ধর জনয শুধু িাঙাবে মুবিয়যাদ্ধায়দর সাহাযযই েয়রনা িরং মুবিয়যাদ্ধায়দর কনতৃত্ব বনয়ে কনে। ইবন্দরা োন্ধীর 
অজুহাত বেে এত বিপুে সংখযে উিাস্তুর কিাো ভারত বনয়ত পারয়িনা; এর কচয়ে িরং পাবেস্তায়নর বিরুয়দ্ধ যুদ্ধ েরাই হে 
সহজ সমাধান।11  

এিার আবস আরাোন প্রসয়ি। আরাোন িামজার মূে ভূখণ্ড কেয়ে আরাোন পিজতমাোর োরয়ণ কভৌেবেেভায়ি বিবচ্ছন্ন। এটা 
ঐবতহাবসেভায়ি ও কভৌেবেেভায়ি িাংোয়দয়ির চট্টগ্রায়মর সায়েই কিবি সংবিষ্ট। ১৭৮৫ খৃষ্টায়ব্দর আয়ে এই ভূখণ্ড েখনই 
িামজার মূে ভূখয়ণ্ডর অধীন বেেনা; িরং অয়নে েম্বা সমে চট্টগ্রাম ও আরাোয়নর মায়ে কোন রাজননবতে সীমানাই বেেনা। 
ফয়ে িাংো কেয়ে আরাোন িা আরাোন কেয়ে িাংোে এয়স িসিায়স মুসবেম িা অমুসবেম োরও জনয কোন িাাঁধা বেেনা। 

                                                           
11 “Indo-Pakistani Wars” MSN Encarta ২০০৯ সায়ের ৩১কি অয়টাির আেজাইভ েরা ভাসজন কেয়ে সংেৃহীত 
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ইস্ট ইবন্ডো কোম্পাবন ১৮২৬ সায়ে িামজার োে কেয়ে আরাোন প্রয়দি দখে েয়র এিং আরাোনয়ে িাংো প্রয়দয়ির সায়ে 
বমবেয়ে িাসন েয়র। ১৮৮৬ সায়ে সমগ্র িামজা বিবটিয়দর অধীয়ন আয়স। োেিয়ম িামজায়ে আোদা প্রয়দি িানায়না হে 
এিং আরাোনয়ে িামজার সায়ে বমবেয়ে বদয়ে, িাংো কেয়ে আোদা েয়র কদওো হে। ১৯৩৭ সায়ে িামজায়ে আোদা উপবনয়িি 
কঘাষণা েয়র ঐবতহাবসে িন্ধন োো সয়ত্ত্বও আরাোনয়ে িাংো কেয়ে পুয়রাপুবর আোদা েয়র কদওো হে। ফয়ে, যোিয়ম 
১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সায়ে যখন পাবেস্তান ও িামজা দুইবট আোদা রাে জন্ম কনে, আরাোন স্থােীভায়ি িাংো কেয়ে বিবচ্ছন্ন হয়ে 
যাে। পাবেস্তায়নর প্রবতষ্ঠার সমে আরাোয়নর মুসবেম কনতারা আরাোনয়ে পাবেস্তান অেজাৎ িতজমান িাংোয়দয়ির সায়ে যুি 
েরার দাবি জানায়েও, মুহাম্মাদ আেী বজন্নাহ তায়দর এই অনুয়রাধয়ে উয়পক্ষা েয়রন। 

যখনই আরাোন িামজা সরোয়রর অধীয়ন বেে (১৭৮৫-১৮২৬ এিং ১৯৪৮-এখন পযজন্ত) তখনই আরাোয়নর মুসবেময়দর 
উপর চয়ে অতযাচার বনযজাতন। ১৯৭৮ সায়ে Operation King Dragon এর সমে অয়নে করাবহিা আরাোন কেয়ে 
িাংোয়দয়ির িৃহির চট্টগ্রাম ও পাবেস্তায়নর েরাচীয়ত কযয়ে আেে কনে। ২০১২ সাে কেয়ে যখন আরাোয়ন আিার ভোিহ 
আোয়র করাবহিায়দর উপর েণহতযা, ধষজণ, িসত-বভটাে অবগ্নসংয়যায়ের ঘটনা শুরু হে, তখন কেয়ে অয়নে িে সংখযাে 
করাবহিা উিাস্তু আরাোন কেয়ে পাোয়ত োয়ে। এই উিাস্তুয়দর অয়নয়েই পাোয়ত কযয়ে কনৌোিুবিয়ত অেিা মানি পাচারোরী 
কোষ্ঠীর বনষু্ঠরতার বিোর হয়ে মারা যাে। 

েত িতাব্দীর পঞ্চায়ির দিে কেয়েই িাবমজজ কসনািাবহনীর এই নৃিংসতার বিরুয়দ্ধ করাবহিারা প্রবতয়রাধ আয়ন্দােন শুরু 
েয়র; এই আয়ন্দােন নব্বই দিে পযজন্ত জাবর োেয়েও বিেত এে দিয়ে তা এয়েিায়রই বস্তবমত হয়ে পয়েবেে। ২০১৬ 
সায়ের অয়টাির মায়স মুবিোমী বেেু করাবহিা ঘয়রর দা-েুোে, তীর-ধনুে বনয়েই িাবমজজ কসনািাবহনীর বিরুয়দ্ধ আিার 
প্রবতয়রাধ আয়ন্দােয়ন কনয়ম পয়ে এিং বনয়জয়দর নূনযতম অবধোর আদায়ের জনয সাত দফা দাবি কপি েয়র।12 এইগুয়ো 
এমন সি দাবি, কযগুয়ো ধমজ বনবিজয়িয়ষ সিার োয়ে গ্রহণয়যােয এিং এগুয়ো আধুবনে মানিাবধোয়রর সংোর সয়ি পুয়রাপুবর 
সামঞ্জসযপূণজ। তায়দর দাবি বেে আরাোন রায়জয আন্তজজাবতে তদন্ত ও হস্তয়ক্ষয়পর, যায়ত েয়র কসখায়ন বনবিজচার েণহতযা 
িন্ধ হে (পািেরা হেত কজয়ন োেয়িন আরাোন রায়জয করাবহিা অধুযবষত এোোে এমনবে সাংিাবদেয়দরও প্রয়িিাবধোর 
কনই)। বেন্তু তায়দর এই দাবিগুয়োর প্রবত িামজা সরোর বিনু্দমাে েণজপাত েয়রবন, িরং তারা তায়দর পুরয়না িণজিাদী 
“জাবতশুবদ্ধ” অবভযান চাবেয়ে যাে। তায়দর এই আগ্রাসয়নর ফেশ্রুবতয়ত শুধু ২০১৭ সায়ের আেস্ট কেয়ে কসয়েম্বর পযজন্ত 
সময়ের মায়েই জাবতসংয়ঘর উিাস্তু বিষেে সংস্থা, UNHCR, এর বহসাি অনুযােী পাাঁচ োয়খরও কিবি করাবহিা উিাস্তু 
িাংোয়দয়ি আয়স, যবদও প্রেৃত সংখযা এর কেয়ে অয়নে কিবি এিং প্রবতবদনই এই সংখযা কিয়েই চয়েয়ে। পুরয়না ও নতুন 
সি বমবেয়ে, শুধু িাংোয়দয়িই এখন করাবহিা উিাস্তুয়দর সংখযা দি োয়খরও কিবি।  

কতা েপট মুবিযুয়দ্ধর কচতনার ধারে িাংোয়দয়ির ক্ষমতাসীন দে এই সাত দফা দাবি িা এত উিাস্তুয়দর জনয স্থােী বে 
সমাধান খুাঁয়জ কপে? তায়দর েপটতার োরয়ণ, শিবশ্বে েুফবর িাসনিযিস্থায়ে খুবি েরা এিং ক্ষমতা ধয়র রাখার জনয কয 
সমাধান এই সরোর কপে তা হে - িাবমজজ কসনািাবহনীর সায়ে বময়ে আরাোবন মুবিিাবহনীর উপর কযৌে অবভযান!!! 

                                                           
12 পািেয়দর অিহবতর জনয দাবিগুয়ো এখায়ন উয়ল্লখ েরা জরুরী ময়ন েরবে –  

I. করাবহিা মানিয়োষ্ঠীয়ে বমোনমায়রর নােবরেত্ব কদওোর সায়ে সায়ে তায়দর অবধোর বফবরয়ে কদওো এিং িতজহীনভায়ি তায়দর ঐবতহাবসে 
কোষ্ঠীে পবরবচবতয়ে “করাবহিা” বহয়সয়ি স্বীেৃবত কদওো। 

II. করাবহিা জনসাধারণয়ে IDP েযাম্প কেয়ে কেয়ে কদওো এিং তায়দরয়ে আরাোয়ন তায়দর শপবেে িসতবভটাে বফবরয়ে বনয়ে আসা। তায়দর 
ধ্বংস হয়ে যাওো ঘরিাবেগুয়ো সরোবর খরয়চ বনমজাণ েয়র কদওো। 

III. করাবহিায়দর স্থাির ও অস্থাির কযসি সম্পবি অনিধভায়ি িাংোয়দবি রাখাইনয়দর - যারা িতজমায়ন আরাোয়ন প্রবতবষ্ঠত - কদওো হয়েয়ে, 
কসগুয়ো সরোবর িযিস্থাপনাে করাবহিায়দর বফবরয়ে কদওো। 

IV. ১৯৮২ সায়ে প্রণীত নােবরেত্ব আইন িাবতে েরা অেিা আন্তজজাবতে তত্ত্বািধােয়ন মাোনমায়রর সি নােবরেয়দর উপর এেই নােবরেত্ব 
আইন প্রয়োে েরা। 

V. সূবচর কনতৃত্বাধীন বমোনমায়রর েণতাবেে সরোর েতৃজে IDP েযায়ম্প িন্দীয়দর ক্ষবতপূরণ বহয়সয়ি তায়দর ধ্বংস হয়ে যাওো ঘরিাবে এিং 
উপাসনােে পুনঃবনমজাণ েরা এিং সায়ে সায়ে তায়দর োয়ে ক্ষমা চাওো। 

VI. বমোনমায়রর অনয সি জাবতয়োষ্ঠীর উপর সি ধরয়ণর আগ্রাসন িন্ধ েরা। 
VII. সি ধরয়ণর ধমজীে অতযাচার বনপীেয়নর প্রবতয়রাধ েরা এিং কযসি কিৌদ্ধ চরমপেী িাবন্তোমী বমোনমায়রর নােবরেয়দর মায়ে ঘৃণা েোয়চ্ছ 

তায়দর বিরুয়দ্ধ িযিস্থা কনওো।        
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উিাস্তুয়দর দাবেত্ব এোয়নার জনয সমাধান হে তায়দর “িেপূিজে িাস্তুচুযত বমোনমায়রর নােবরে” বহয়সয়ি আখযা কদওো, 
যবদও এরা ভাে েয়রই জায়ন কয, এই উিাস্তুয়দর বমোনমার নােবরে বহয়সয়িই স্বীেৃবত কদেনা।   

িাংোয়দয়ির স্বাধীনতার িতজমান বচে 
এই আয়োচনা কিষ েরার আয়ে মুবিযুয়দ্ধর েপট কচতনার ধারেয়দর চবরেয়ে পািেয়দর সাময়ন আরও সুস্পষ্টভায়ি 
কদখায়নার জনয িাংোয়দয়ির স্বাধীনতার িতজমান বচে বেেুটা তুয়ে ধরার প্রয়োজন অনুভি েরবে।  

িাংোয়দয়ি িতজমান ক্ষমতাসীন দে, িাংোয়দি আওোমী েীে, সি সমে িাঙাবে জাবতয়ে - মুবিযুয়দ্ধর স্বপক্ষ ও বিপক্ষ 
িবির নায়ম – বিভি েয়র িাঙাবে জাবতয়ে কধাাঁো বদয়ে িাসন েরয়ত চাে। িাংোয়দি আওোমী েীে আয়ের কমোয়দ যখন 
ক্ষমতাে বেে, তখন ঐ সরোয়রর স্বরােমেী বেে মবহউদ্দীন খান আেমেীর। ১৯৭১ সায়ে যখন িাংোয়দয়ি পাবেস্তানী 
কসনািাবহনী েণহতযাে িযস্ত, তখন এই িযবি বেে পাবেস্তান সরোয়রর পক্ষ কেয়ে মেমনবসংয়হর কিপুবট েবমিনার। ১৯৭১ 
সায়ে পাবেস্তান কসনািাবহনীর বিরুয়দ্ধ িৃহির মেমনবসংয়হ িীরয়ত্বর সায়ে যুদ্ধ েরা িিিীর োয়দর বসবদ্দেী কখাোখুবেভায়ি 
এই িযবিয়ে মহা-রাজাোর িয়েন। বতবন িয়েন, এই সরোয়রর আন্তজজাবতে অপরাধ ট্রাইিুনাে (International Crimes 

Tribunal) এর নায়ম রাজাোরয়দর বিচারোযজ েপটতাে পবরপূণজ; সায়ে সায়ে বতবন এটাও উয়ল্লখ েয়রন, “িতজমান স্বরােমেী 
পাবেস্তান সরোয়রর এেজন অবফসার বেে। মুবিযুয়দ্ধর সমে ... িটর মবহউদ্দীন খান আেমেীয়রর সহােতাে পাবেস্তানী 

কসনািাবহনী েণহতযা চাোে”।13 

এই স্বরােমেীর সময়েই রাসূে (ملسو هيلع هللا ىلص) এর অিমাননার িাবস্ত দাবি েরাে এে রায়তই হাজায়রর কিবি রাসূয়ের কপ্রবমেয়ে 
জীিন বদয়ত হে। রাজধানী ঢাোর এয়েিায়র কেয়ে এই ঘটনা ঘটয়েও, সংিাদমাধযয়ম এর কোন সবিে তেয পাওো যােবন। 
কসই রায়ত এই ঘটনা সরাসবর সম্প্রচার েরার সমে, সরোর কোন োরণ না কদবখয়েই দুইবট বটবভ চযায়নয়ের – বদেন্ত 
কটবেবভিন এিং ইসোবমে বটবভ – সম্প্রচার িন্ধ েয়র কদে।14 অয়নে সাংিাবদে ও েযায়মরামযানয়ে ঘটনাস্থয়ে মারধর েরা 
হে। বনহয়তর সংখযা মাে ৬১ িোর পরও মানিাবধোর সংস্থা ‘অবধোর’ এর সাধারণ সবচি আবদেুর রহমান খানয়ে কগ্রপ্তার 
েয়র এে িেয়ররও কিবি সমে আটে েয়র রাখা হে।15 

স্বাধীনতার স্বপক্ষিবি িয়ে বনয়জয়দর অবভবহত েরা, িতজমান িাংোয়দি সরোয়রর প্রধানমেী বনিজাচয়নর আয়ে তত্ত্বািধােে 
সরোয়রর দাবিয়ে দমন েরার জনয ২০১৩ সায়ের ১৫ই বিয়সম্বর ভারয়তর সীমান্তরক্ষী িাবহনীয়ে (BSF) িাংোয়দয়ির 

সাতবক্ষরা কজোে বনয়ে আয়স। আধুবনে রায়ের সািজয়ভৌমত্ব নষ্ট েয়র এই িাবহনী িাংোয়দয়ি প্রয়িি েয়র এিং রােীে 

পুবেি ও আধা-সামবরে িাবহনীর সায়ে বময়ে বনরস্ত্র জনেয়ণর উপর োাঁবপয়ে পয়ে; পঞ্চায়ির কিবি গ্রামিাসীয়ে হতযা েয়র 
এিং ঘরিাবে জ্বাবেয়ে কদে।16 সরোর সফেভায়ি এই ঘটনা ধামাচাপা বদয়ে কদে। িে সংিাদপেগুয়োর মায়ে শুধু “শদবনে 
ইনবেোি” এই খিরবট এই বিয়রানায়ম োবপয়েবেে – ‘সাতক্ষীরাে কযৌেিাবহনীর অপায়রিয়ন ভারতীে িাবহনীর সহােতা’17; 
বেন্তু তাৎক্ষবণে ভায়ি ইনবেোয়ির প্রোিনা িন্ধ েয়র কদওো হে। এরপর, সংিাদপেবটর পবরচােয়েরা সরোয়রর োয়ে 
এরেম খির প্রোি েরার জনয “ক্ষমা” চাইয়ে, সরোর আিার এর প্রোিনার অনুমবত কদে।18      

২০১৪ সায়ের ৫ই জানুোবর অনুবষ্ঠত হে এেদেীে বনিজাচন। ৫০% এর কিবি আসয়ন কোন বনিজাচন না হয়েও শিবশ্বে 
িাসনিযিস্থা এই সরোরয়ে জনেয়ণর প্রবতবনবধ বহয়সয়ি স্বীেৃবত কদে। রায়ের প্রচবেত আইয়ন কতা এই সরোয়রর 
বিয়রাধীয়দর দমন চেয়েই, সায়ে সায়ে চেয়ে কসেুযোরয়দর ভাষায়তই অনিধ প্রবিোে হতযা গুম। ২০১০ সাে কেয়ে এই 
                                                           
13 মবহউবদ্দন খান মহা-রাজাোর : োয়দর বসবদ্দেী। শদবনে নো বদেন্ত, মাচজ ১, ২০১৩।  
14 "Riot police battle Islamists in Dhaka Bangladesh". BBC News. সংগ্রয়হর তাবরখ ২১কি কম, ২০১৩। 
15 "Detention of Bangladeshi Human Rights Activist Adilur Rahman Khan". Marie Harf (August 12, 2013), US Department of 

State. 
16 সিয়চয়ে প্রেয়ম এই ঘটনার কোপন নবেপে িাংোয়দয়ির প্রািন প্রধানমেী খায়েদা বজোর কফসিুে কপয়জ প্রোবিত হে। এরপয়র এই ফযাক্স 
িাতজাগুয়ো অনযানয কফসিুে কপয়জ এিং অনোইন বনউজ কপাটজায়ে েবেয়ে পয়ে। কযমন - http://www.amader-

somoy.com/content/2014/01/15/middle0056.htm।  
17 http://www.dailyinqilab.com/2014/01/16/154825.php 
18 http://www.bbc.com/bengali/mobile/news/2014/01/140116_an_inquilab_police_raid.shtml 

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/08/213064.htm
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গুম ও অপহরণ বনতয শনবমবিে িযাপার হয়ে কেয়ে; এমনবে প্রািন সংসদ সদসযরাও এ কেয়ে করহাই পায়চ্ছনা। বসয়েট 

কেয়ে বনিজাবচত প্রািন সংসদ সদসয ইবেোস আেীর গুম হয়ে যাওো এর এেবট উদাহরণ।19  

কোন সাহসী সাংিাবদে যবদ অেপটভায়ি কোন খির মানুয়ষর োয়ে বদয়ত চায়চ্ছ কতা তার উপরও আইবন ও কিআইনী দুই 
প্রবিোয়তই দমন বনপীেন চেয়ে। সাংিাবদে দম্পবত সাের-রুবনয়ে হতযা, সাংিাবদে মাহমুদুর রহমানয়ে কগ্রপ্তার ও োোতার 
বরমান্ড, িাংোয়দি িযাংয়ের ৯৬১ বমবেেন িোর চুবরর বিষয়ে েো িোে তেযপ্রযুবি বিয়িষে তানবভর হাসান কযাহায়ে 
অপহরণ, আবির উপর িেয়সর কসেুযোর সাংিাবদে িবফে করহমানয়ে কগ্রপ্তার-হেরাবন, েোবমস্ট ও মানিাবধোর েমজী 
ফরহাদ মজহারয়ে অপহরণ ... বদয়ন বদয়ন এই তাবেো শুধু িােয়েই; আর অনযবদয়ে চেয়ে মুবিযুয়দ্ধর কচতনার জেোন। 
৫৭ ধারা এিং এরপয়র ৫৭ ধারা কেয়ে বিিবতজত বিবজটাে বনরাপিা আইন এেদেীে সংসয়দ পাি েয়র কয কোন 
সাংিাবদেয়ে এই ধারাে কগ্রপ্তায়রর িয়ন্দািস্ত েরা হয়েয়ে। ফয়ে ইসোমবিয়রাধী, কসেুযোর, এমনবে সরোয়রর পয়ক্ষর 
সাংিাবদেরাও ভয়ে এই আইয়নর বিরুয়দ্ধ আয়ন্দােয়ন কনয়ময়ে। 

ক্ষমতাসীন দে বিচারিযিস্থায়ে পুয়রাপুবর বনেেণ েরার জনয বনয়জয়দর পেয়ন্দর মানুষয়দর বিচারে িাবনয়েও স্ববস্ত পায়চ্ছনা, 
বিচারপবতয়দরয়ে অবভিংসয়নর ক্ষমতাও এেদেীে সংসয়দর োয়ে রাখয়ত চায়চ্ছ। ক্ষমতাসীনয়দর অনুেত হওো সয়ত্ত্বও, 
িাংোয়দয়ির প্রেম বহনু্দ প্রধান বিচারপবত এটা কময়ন বনয়ত পায়রবন;20 ফয়ে আইনবিভাে ও বিচারবিভাে আজ মুয়খামুবখ।  

প্রিন্ধ দীঘজ হয়ে যায়ি, তাই েপটতা ও বিমুখীতার এই তাবেো আর িে েরবেনা। পািেরা বনয়জরাই এগুয়ো স্মরণ েয়র 
বনয়ত পারয়িন।  

মুবিযুয়দ্ধর কচতনাে উজ্জীবিত হন, দুবনো ও আবখরাতয়ে িাাঁচান 
সবতযোর মুবিযুদ্ধ বে এিং সারা দুবনোে এখন বেভায়ি মানিতার মুবির নাম বদয়ে মানিতায়ে দাসয়ত্ব আিদ্ধ েয়র রাখা 
হয়েয়ে তা আিা েবর এখন দৃবষ্টসম্পন্ন সিার সাময়ন সুস্পষ্ট। সবতযোর মুবিযুয়দ্ধর কচতনা হে মানুষয়ে মানুয়ষর দাসত্ব 
কেয়ে মুি েরার জনয যুদ্ধ অেজাৎ বজহায়দর কচতনা; আর এই কচতনা োো কেউ পবরপূণজ মুবমন হয়ত পায়রনা। এজনযই 

আমায়দর বপ্রে নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) িয়েনঃ  
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েয়রবন, তার  কস কোন সামবরে অবভযায়ন যােবন অেিা কোন অবভযায়ন যাওোর ইচ্ছাওকয এমন অিস্থাে মারা কেে কয 
 21মৃতুয বনফাবের (েপটতার) কোন িাখাে মৃতুয। 

সবতযোর মুবিযুদ্ধ অেজাৎ আল্লাহর রাস্তাে বজহায়দর কচতনার গুরুত্ব কয েত কিবি তা েুরআন মাবজদ পেয়েই কিাো যাে। 
দুবনো ও আবখরায়তর মুবি কয এই বজহায়দ, তা স্মরণ েরায়নার জনয বনয়চর আোতগুয়ো উয়ল্লখ েয়র এই আয়োচনা 
এখায়নই কিষ েরবে। আল্লাহ িয়েনঃ   
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কহ মুবমনেণ, আবম বে কতামায়দরয়ে এমন এে িযিসার সন্ধান বদি, যা কতামায়দরয়ে যেণাদােে িাবস্ত কেয়ে মুবি 
কদয়ি? তা এই কয, কতামরা আল্লাহ ও তাাঁর রসূয়ের প্রবত বিশ্বাস স্থাপন েরয়ি এিং আল্লাহর পয়ে বনয়জয়দর ধন-সম্পদ 
ও জীিন বদয়ে বজহাদ েরয়ি। এটাই কতামায়দর জয়নয উিম; যবদ কতামরা কিাে। বতবন কতামায়দর পাপরাবি ক্ষমা েরয়িন 

                                                           
19 "Strike turns violent in Bangladeshi town of Sylhet". BBC News. 23 April 2012। 
20 "কষােি সংয়িাধনী অনিধঃ হাইয়োটজ। প্রেম আয়ো। সংেৃহীত ৭ই কম ২০১৬। 
21 সবহহ মুসবেম 
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এিং কতামায়দর প্রয়িি েরায়িন এমন জান্নায়ত, যার পাদয়দয়ি নদী প্রিাবহত; বতবন আরও প্রয়িি েরায়িন জান্নায়তর স্থােী 
বনিাসস্থয়ের উিম িাসেৃয়হ। এটা মহাসাফেয। বতবন আরও এেবট অনুগ্রহ বদয়িন, যা কতামরা পেন্দ ের। আল্লাহর পক্ষ 

কেয়ে সাহাযয এিং আসন্ন বিজে। মুবমনয়দরয়ে এর সুসংিাদ দান েরুন।22 

এই আোতগুয়ো কেয়ে কয বিক্ষা পাওো যােঃ 

 যেণাদােে িাবস্ত কেয়ে িাাঁচার জনয আল্লাহ আমায়দর এেবট িযিসার খির বদয়চ্ছন; কযই িযিসার দুইবট অংি – 
ঈমান আনা ও জান-মাে বদয়ে বজহাদ। এই দুইবট বিষে বময়েই এই িযিসা; শুধু ঈমান আনয়ে এই িযিসা পূণজ 
হেনা। 

 এই িযিসার আবখরায়ত প্রবতদান আল্লাহর পক্ষ কেয়ে ক্ষমা ও জান্নাত। 
 দুবনোয়ত প্রবতদান আল্লাহর সাহাযয ও আসন্ন বিজে। 

মুবিযুয়দ্ধর েপট কচতনার ধারেয়দর প্রবত আহিান 
মুবিযুয়দ্ধর েপট কচতনার ধারে ও িাহে এিং তায়দর অন্ধ অনুসারীয়দর প্রবত আমায়দর আহিানঃ সমে োেয়ত অন্তর 
বদয়ে আমায়দর েোগুয়ো বিয়িচনা েরুন, কচাখ খুয়ে কদখুন। বনয়জয়দর েপটতা ও বিমুখীতা এেিার কদয়খ বনন, মৃতুয 
আিার আয়েই বনয়জয়দর সংয়িাধন েয়র বনন। আপনায়দর সায়ে আমায়দর মুবিয়যাদ্ধায়দর পাবেজি কোন োরয়ণ কোন িত্রুতা 
কনই; আমরা কোন রিবপপাসু নই, আমরা কোন কনিাগ্রস্ত নই অেিা ক্ষমতার কোয়ভ মানুষয়ে বনয়জয়দর কোোমও িানায়ত 
চাইনা। আমরা আপনারাসহ সেে মানুষয়ে মুবি বদয়ত চাই; সিাইয়ে বচরঞ্জীি, িাশ্বত আল্লাহর বিধায়নর অধীন েয়র 
সমাজয়ে পবরশুদ্ধ েরয়ত চাই, নযােপরােণ সমাজিযিস্থা প্রবতষ্ঠা েরয়ত চাই। আপনারা বনয়জয়দরয়ে তায়দর মত িানায়িননা, 
যায়দর িণজনা স্বেং আল্লাহ এভায়ি বদয়চ্ছন – 
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আর আবম সৃবষ্ট েয়রবে জাহান্নায়মর জনয িহু বজ্বন ও মানুষ। তায়দর অন্তর রয়েয়ে বেন্তু তার িারা তারা বিয়িচনা েয়র না, 
তায়দর কচাখ রয়েয়ে বেন্তু তার িারা তারা কদয়খ না, আর তায়দর োন রয়েয়ে বেন্তু তার িারা তারা কিায়ন না। তারা 

চতুেদ জন্তুর মত; িরং তায়দর কচয়েও বনেৃষ্টতর। তারাই হে অময়নায়যােী, শিবেেযপরােণ।23 

িতজমান যুয়ে িরীেতী িাসনিযিস্থার স্বরূপ 
পূিজিতজী আয়োচনা কেয়ে এটা সুস্পষ্ট কয, িরীেতবভবিে িাসনিযিস্থাে মানুয়ষর প্রেৃত মুবি বনবহত। বেন্তু, সারা দুবনোর 
বমবিো আজ সবতযোর কসই মুবি তো িরীেতী িাসনিযিস্থার বিরুয়দ্ধ প্রচার-য়প্রাপাোন্ডাে িযস্ত। এজনয, এখায়ন বনয়জর 
কদখা ইসোমী ইমারত আফোবনস্তায়নর িরীেতী িাসনিযিস্থার বেেু শিবিষ্টয তুয়ে ধরয়ত চাই। এই আয়োচনা িতজমান সময়ে 
আরও জরুরী ময়ন েরবে; োরণ, সম্প্রবত ইরাে কেবেে তোেবেত বখোফয়তর নায়ম চরমপেীয়দর বেেু োযজিম বজহাদ 
ও িরীেতী িাসনিযিস্থার অয়নে িদনাম েয়রয়ে। সমস্ত প্রিংসা আল্লাহর বযবন তোেবেত এই বখোফয়তর কঘাষণার মাধযয়ম 
বজহায়দর নায়ম চরমপোয়ে তাাঁর রাস্তাে বজহাদ কেয়ে আোদা েয়র বদয়েয়েন। 

 অয়নয়ের ধারণা মুজাবহদরা মাো েরম বেেু মানুষ, কমাল্লা-কমৌেভীরা বেভায়ি কদি চাোয়ি ... িাস্তিতা হে 
উসমানী বখোফয়তর পতয়নর পর ইসোমী ইমারত আফোবনস্তান পৃবেিীর িুয়ে িরীেতী িাসনিযিস্থা বফবরয়ে 
বনয়ে আসয়ত সক্ষম হে। শিবশ্বে িাসনিযিস্থার মদদপুষ্ট উিরাঞ্চেীে বিয়রাহী কজায়টর সামবরে তৎপরতা, 
এয়ের পর এে অেজননবতে অিয়রায়ধর পরও ইসোমী ইমারত িরীেয়তর উপর বভবি েয়র আফোবনস্তায়নর 
রােিযিস্থা সুষু্ঠভায়ি পবরচােনার জনয ১৯৯৮ সায়ের জুোই মায়স সংবিধান প্রণেন েয়র। নযায়টা কজায়টর ৪৩বট 

                                                           
22 সূরা আস সাফফঃ ১০-১৩ 
23 সূরা আে আ’রাফঃ ১৭৯ 
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কদয়ির শসনযয়দর আগ্রাসয়নর মুয়খও ২০০৫ সায়ের জুন মায়স ইমারয়তর মজবেয়স শুরা আিার এই সংবিধায়নর 
প্রবত তাাঁয়দর সমেজন পুনরাে িযি েয়রন। িোই িাহুেয, ইসোমী ইমারয়তর সংবিধায়নর মূেনীবতয়ত 
িাসনিযিস্থার ভার আল্লাহর উপর অবপজত েয়র উয়ল্লখ েরা হয়েয়েঃ  

ِ سَلمية على الن  القرآن:   فغانستان اْل أيستقر نظام الحكم في إمارة 
 َّلِلَّ
َّ
ُم ِإَّل

ْ
ُحك

ْ
 (ِإِن ال

অেজাৎ ইসোমী ইমারত আফোবনস্তায়ন িাসনিযিস্থা েুরআয়নর এই িাণী অনুযােী বনধজাবরতঃ  
(আল্লাহ োো োরও বিধান কদিার ক্ষমতা কনই)24  

 অয়নয়ের মায়ে ভে আয়ে িরীেত প্রবতষ্ঠা হয়েই মানুয়ষর হাত োটা শুরু হয়ে যায়ি, মানুয়ষর বিরঃয়চ্ছদ েরা 
হয়ি, িাচ্চায়দর সু্কয়ে যাওো িন্ধ হয়ে যায়ি, হাসপাতাে িন্ধ হয়ে যায়ি ... । িাস্তিতা হে ইসোমী ইমারত এে 
সমে আফোবনস্তায়ন িরীেত বদয়ে িাসন েরার পয়রও, এখনও কোন জােো বিজে েরয়ে, সায়ে সায়ে কসখায়ন 
িরীেয়তর এসি হুদুদ িাবস্ত (হাত োটা, বিরঃয়চ্ছদ ইতযাবদ) কদওো শুরু েয়রনা। আর এটাই স্বাভাবিে; োরণ, 
িরীেয়তর েক্ষযগুয়ো (িীন, জান, মাে, সম্মান এিং কমধা) পূরয়ণর বনশ্চেতা বদয়ত না পারয়ে হুদুদ প্রবতষ্ঠা েরা 
সম্ভি নে। ফয়ে, অয়নে জােো বিজয়ের পয়রও, ইমারত এখন কসসি জােোে কজায়র-য়িায়র িীবন তাবেম ও 

প্রবিক্ষণ চাোয়চ্ছ।  
 বিজয়ের পয়র কোন সু্কে িন্ধ হেবন, িাচ্চারা যোরীবত সু্কয়ে যায়চ্ছ। সরোরী কোন হাসপাতাে িন্ধ হেবন, 

করােীরা কসখায়ন বচবেৎসার জনয যাওোর সুয়যাে পায়চ্ছন।     
 োয়ফরয়দর সাবরয়ত যুদ্ধ েরা কেউ িন্দী হয়ে কদবখবন তায়ে কভো-োেয়ের মত জিাই েরয়ত। আমায়দর 

বনয়জয়দর েযায়ম্পও এেিার এে িন্দী বেে। পয়র তার আত্মীেস্বজনরা এয়স তায়ে এই জামানত বদয়ে বনয়ে 
যাে কয, কস আর কোন বদন ইসোয়মর বিরুয়দ্ধ যুদ্ধ েরয়িনা। িন্দীরা আমায়দর সায়ে নামায়যও অংি কনে, 
তায়দর সায়ে সিযিহার েরা হে, খািার িা িীয়তর মায়ে কোন েষ্ট কদওো হেনা। শুয়নবে কোন কোন জােোে 
িন্দীয়ে সাপ্তাবহে হায়ট বনয়ে যাওো হে; এরপর গ্রামিাসীয়দর বজোসা েরা হে তার বিরুয়দ্ধ কোন যুদ্ধাপরাধ 
আয়ে বেনা, সায়ে সায়ে তায়ে ক্ষমা েরার জনয উৎসাবহত েরা হে। এেিার বেেু িন্দীর েয়োপেেন 
কদখবেোম। তায়দর মায়ে এেজন বনয়জর ভুে স্বীোর েয়র িেবেে, আমরা কসনারা এত বেেু কতা বচন্তা েবরনা, 
আমায়দরয়ে েোই েরয়ত িো হে আমরা েোই শুরু েবর।  

 িতজমান প্রিাসবনে োিায়মায়ত কোন নারী যুদ্ধ িন্দীয়ে দাবস িানায়নার কোন সুয়যাে কনই। আিা েবর, পািেিৃন্দ 
ইউয়হান বরিেীর (Yvonne Ridley) েো কজয়ন োেয়িন। বতবন যখন ইসোমী ইমারয়তর হায়ত িন্দী বেয়েন, 
তখন মুজাবহয়দরা তাাঁর প্রবত সম্মান কদখায়নার োরয়ণ মুবি পাওোর পর বতবন ইসোম গ্রহণ েয়রন এিং 
জােনিাদী ইহুদীয়দর বিরুয়দ্ধ আয়ন্দােয়ন কনয়ম পয়েন।  

 যুয়দ্ধ কযন গ্রামিাসীয়দর চায়ষর জবমর কোন ক্ষেক্ষবত না হে, কসজনয কখোে রাখার জনয ইমারয়তর কনতায়দর 
পক্ষ কেয়ে বনয়দজি কদওো হে। এেিার গ্রায়মর িয়োয়জযষ্ঠরা যুয়দ্ধ চায়ষর জবমর ক্ষবতর আিংো েরয়ে, আমায়দর 
আবময়রর োয়ে এয়স অবভয়যাে েয়রন। তখন আবমর আমায়দর সিাইয়ে এই বিষয়ে কখোে রাখার জনয 
বিয়িষভায়ি মনয়যােী হয়ত িয়েন।   

 আফোবনস্তায়নর জনসাধারণ আমায়দর মুবিয়যাদ্ধায়দর অয়নে ভােিায়স, তায়দর োয়ে আমায়দর মুসেমান 
পবরচেটাই িে, কে আফোবন কে আফোবন নে এটা কোন বিষে নে। এেিার চারবদে কেয়ে আফোন শসনযরা 
আমায়দর বঘয়র কফোর মত অিস্থা হে। আমরা বপেু হয়ট যাই, ভাে-কদৌয়ে েো শুবেয়ে োি, তখন কদবখ গ্রায়মর 
এে কেয়ে যুয়দ্ধর মেদায়ন পাবন বনয়ে আমার োয়ে চয়ে এয়সয়ে, আমায়ে পাবন পান েরয়ত িেয়ে। আবম 

তায়ে িেোম তুবম হয়ে বনরস্ত্র মুজাবহদ...। 

পবরয়িয়ষ পািেয়দর োয়ে অনুয়রাধ েরি - আমরা বেভায়ি বজহাদ েরয়ত চাই তা জানার জনয - আমায়দর সংেিয়নর 
আচরণবিবধ (আচরণবিবধ - জামা'আত োয়েদাতুে বজহাদ উপমহায়দি) পোর জনয। এবট পেয়ে ইনিাআল্লাহ আমায়দর 

                                                           
24 ইসোমী ইমারত আফোবনস্তায়নর সংবিধান, পৃষ্ঠা ৩, ২ে অনুয়চ্ছদ। 
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সম্পয়েজ োো অয়নে ভুে ধারণা দূর হয়ে যায়ি। আল্লাহ আমায়দর বজহাদয়ে েিুে েরুন, আমায়দর উপমহায়দয়ির 
মুজাবহদয়দর বজহাদয়ে উপমহায়দয়ির মানুয়ষর জনয িাবন্ত ও পেপ্রদিজয়নর োরণ িাবনয়ে বদন এিং ইসোমী ইমারয়তর 
সুিীতে োো পুয়রা উপমহায়দয়ি বিসৃ্তত েয়র বদন।  

আর আমায়দর সিজয়িষ েো হে – সমস্ত প্রিংসা আল্লাহর জনয; আর সাোত ও সাোম িবষজত কহাে সিজয়েষ্ঠ সৃবষ্ট মুহাম্মাদ 

  এিং তাাঁর িংিধর ও সাহািা আজমাবেনয়দর উপর। (ملسو هيلع هللا ىلص)

আপনায়দর এেবনষ্ঠ দু’আে আমায়দরয়ে ভুেয়িননা।   


